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25/9/20: Bên trong sự cố này
• Tin tức trường học ( MỚI )
• Ngày sắp tới ( MỚI )
• Trang web cần biết
• Cập nhật chăm sóc trẻ em ( MỚI )
• Cập nhật cho Dịch vụ Dinh dưỡng Mùa thu 2020 ( MỚI )
• Sự kiện thử nghiệm COVID-19 của Cộng đồng Latina / o, ngày 1 & 3 tháng 10 ( MỚI )
• Trợ lý Y tế Sinh viên Amy Liber Giờ làm việc ( MỚI )
• Từ Thư viện: Đã đến lúc cho Túi sách
• Trung tâm Y tế Sinh viên Roosevelt Mở cửa cho Dịch vụ Y tế
• Người lớn MS: Thêm mình làm người quan sát các khóa học Canvas của sinh viên
• Story Walk
• Các nguồn tư vấn
• Đọc và tài nguyên chống phân biệt chủng tộc ( MỚI )
• SES PTSA News ( MỚI )

Tin học ( MỚI )
Kính gửi Cộng đồng Sunnyside:
Chúng tôi hy vọng các bạn đang chăm sóc bản thân, lẫn nhau và tìm thấy sức mạnh và sự cân bằng trong những
lần.
Vì tất cả những thay đổi và mới mẻ trong năm học này, chúng tôi mong muốn được kết nối với các bạn tại
Back to School Night. Hãy biết rằng chúng tôi đang làm việc để tìm ngày và giờ không xung đột với
các trường học khác và các sự kiện cộng đồng. Chúng tôi sẽ sắp xếp các cấp lớp khác nhau trên các
và hy vọng làm cho sự kiện ảo này có liên quan và đáng giá. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn chi tiết
thông tin trong vòng tuần tới.
Cảm ơn bạn,
Alix và Amy

Ngày sắp tới ( MỚI )
Xem lịch trực tuyến của trường tại đây .
Chủ nhật-Thứ hai, 27-28 tháng 9

Yom Kippur

Thứ 4, ngày 30 tháng 9, 11 giờ sáng - 2 giờ chiều Điện thoại giờ hành chính: 503-916-6226
Thứ 4, ngày 30 tháng 9, 6: 30-8 giờ tối cuộc họp đại hội đồng SES PTSA
Thứ 4, ngày 7 tháng 10, 11 giờ sáng - 2 Điện
giờ chiều
thoại giờ hành chính: 503-916-6226
Thứ sáu, ngày 9 tháng 10

Không có trường học [Tại chức của bang]

Trang web cần biết
• Thông tin & Tài nguyên COVID của Quận
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• Trang Tài nguyên Gia đình PPS
• Trang trường Sunnyside

Cập nhật chăm sóc trẻ em ( MỚI )
Ngoài các chương trình chăm sóc trẻ em cộng đồng có sẵn trên toàn thành phố, bảy tổ chức đối tác
sẽ cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép trong 11 trường PPS trong thời gian Học Từ xa Toàn diện. Các
các chương trình sẽ được bắt đầu từ tuần sau:
• Ngày 28 tháng 9: Bãi biển, Creston, King, Rigler
• Ngày 5 tháng 10: Hayhurst, James John, MLC, Vestal, Winterhaven
• Ngày 12 tháng 10: Irvington, Mùa Chay
Để đăng ký giữ trẻ, bấm vào tờ thông tin bên dưới. Thông tin dưới đây được bao gồm trên tờ rơi.
Tiếng anh | Español | Tiếng Việt | 中文| Русский | Soomaal
Các chương trình chăm sóc trẻ em:
• Nhận trẻ từ 5 - 12 tuổi.
• Mỗi trường tuyển sinh không quá 30-40 học sinh.
• Dành 50% chỗ học cho các gia đình đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp của tiểu bang. Tỷ lệ thấp kéo dài cho một
năm nếu trợ cấp được phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. Đơn xin trợ cấp của tiểu bang có tại đây.
• Ghi danh học sinh PPS và con cái của nhân viên PPS bất kể học sinh của trường nào
đã đăng ký.
• Tuân thủ các nguyên tắc cấp phép nghiêm ngặt bao gồm nhóm thuần tập ổn định, che mặt, vệ sinh tay, quy trình
dọn dẹp và vệ sinh, đưa / đón phụ huynh bên ngoài trường học.
Các nhà quản lý, điều phối viên và đại lý cộng đồng của SUN đã được đào tạo để hỗ trợ các gia đình trong
tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em, dù là trong một tòa nhà PPS hay trong cộng đồng. Ngoài ra, nhân viên giữ trẻ có
được đào tạo về hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo từ xa.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web PPS Child Care .
Cập nhật cho Dịch vụ Dinh dưỡng Mùa thu 2020 ( MỚI )
Tiếng anh | Español | Tiếng Việt | 中文| Русский | Soomaali
Khi năm học 2020-21 đang diễn ra, chúng tôi vui mừng chia sẻ tin tức về các bữa ăn ở trường. Xuyên qua
quan hệ đối tác của chúng tôi với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ có thể cung cấp trường
miễn phí bữa ăn cho tất cả học sinh tại thời điểm này.
Các USDA công bố rằng nó đang tiếp tục một chương trình mà làm bữa ăn sáng miễn phí và bữa ăn trưa dành cho
tất cả trẻ em trong suốt mùa hè. Đối với Trường Công lập Portland, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể cung cấp bảy
các bữa ăn trị giá ngày mỗi tuần cho không chỉ học sinh PPS, mà tất cả trẻ em Portland từ 1-18 tuổi.
Như chúng tôi đã thông báo vào tháng 8 , chúng tôi đã mở rộng địa điểm cung cấp bữa ăn của mình lên 38 trường học mà các gia đình có thể
lên bao tải bữa sáng và bữa trưa vào một số ngày nhất định, từ 3 đến 5 giờ chiều
Lịch trình phục vụ bữa ăn thông thường của chúng tôi sẽ là:
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• Thứ Hai: đồ ăn trị giá 2 ngày
• Thứ 4: thức ăn trị giá 2 ngày
• Thứ sáu: thức ăn trị giá 3 ba ngày
Danh sách đầy đủ các địa điểm nhận bữa ăn có tại trang web Bữa ăn Mùa thu 2020 của chúng tôi . Gia đình là
chào mừng đến thăm bất kỳ điểm trường nào để dùng bữa, bất kể con cái của họ có học trường đó hay không.
Không cần phải đăng ký, đăng ký hoặc cung cấp thẻ sinh viên khi bạn đến. Tất cả các trang web đều ở bên ngoài, và
chúng tôi yêu cầu bạn đeo khẩu trang và tập cách xa khi dọn bữa ăn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho bạn về bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với dịch vụ bữa ăn. Để biết thêm thông tin hoặc
hỗ trợ, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Dinh dưỡng theo số 503-916-3399 hoặc
Nutritiontionservices@pps.net .

Sự kiện thử nghiệm COVID-19 của Cộng đồng Latina / o, ngày 1 & 3 tháng 10 ( MỚI )
Estamos muy contentos de compartir sobre el próximo evento de prueba COVID-19 de la comunidad
latina / latina el 1 y 3 de octubre de 2020. Trabajando en asociación con Legacy Health, Latino
Network, El Programa Hispano y Familias en Acción, Oregon Latino Health Coalition ofrecerá pruebas
de COVID-19 que serán gratis y seguras para cư dân latinos / latinos / a del condado de Multnomah.
Todos son bienvenidos độc lập de su edad o estatus migratorio y toda la Información se
mantendrá confidencial y no se compartirá con los funcionarios de inmigración ni con la Policía.
Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ về sự kiện thử nghiệm Latinx / Latino / a Community COVID-19 sắp tới trên
Ngày 1 và 3 tháng 10 năm 2020. Hợp tác với Legacy Health, Latino Network, El Programa
Hispano, và Familias en Accion, Oregon Latino Health Coalition sẽ cung cấp dịch vụ an toàn và miễn phí trênổ đĩa trang web thông qua thử nghiệm COVID-19 cho cư dân Quận Latinx / o / a Multnomah. Tất cả đều được chào đón
bất kể tuổi tác hay tình trạng nhập cư và tất cả thông tin sẽ được giữ bí mật và sẽ không
được chia sẻ với các quan chức nhập cư và cảnh sát.
Bấm vào đây để biết thêm thông tin .

Trợ lý Y tế Sinh viên Amy Liber Giờ làm việc ( MỚI )
Xin chào Cộng đồng Sunnyside,
Khi năm học này đang trôi qua, tôi vui mừng thông báo cho bạn biết rằng tôi sẽ có văn phòng Zoom
các giờ thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 12-1 đến tháng 11. Đây là cơ hội để dừng chân vào ảo của tôi
văn phòng và đặt câu hỏi, kết nối, nói Xin chào, hoặc dừng lại để yên tĩnh trong ngày của bạn. Giống như tôi
văn phòng ở trường, tôi rất muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn và kết nối, ngay cả khi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn. Nó
đang trong giờ ăn trưa, vì vậy hãy thoải mái mang theo chow của bạn — không ai cần phải ăn trưa một mình!
Người lớn hoàn toàn được hoan nghênh đến và trò chuyện, kết nối, đặt câu hỏi, v.v. (nếu bạn cần
thêm thời gian hoặc quyền riêng tư, chỉ cần cho tôi biết và chúng tôi có thể thiết lập một cuộc họp cá nhân).
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Học sinh mới và trẻ mẫu giáo cũng được khuyến khích — Tôi rất vui mừng được gặp Sunnyside mới nhất của chúng tôi
Mọi người! Email của tôi vẫn có sẵn để liên hệ nếu có bất kỳ thắc mắc nào: aliber@mesd.k12.or.us . Tôi hy vọng sẽ thấy
tất cả các bạn sớm!
Chủ đề: SHA Amy Liber giờ hành chính
Mỗi T, W, Th từ 12 giờ đêm - 1 giờ chiều
Tham gia cuộc họp thu phóng
ID cuộc họp: 977 8366 6529
Mật mã: 368453

Từ Thư viện: Đã đến lúc cho Túi sách
Đã đến lúc BOOK BAGS! Becky và tôi đã làm việc chăm chỉ để đóng gói các túi sách cho mọi
học sinh tại trường của chúng tôi và chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu với Sunnyside Reads của chúng tôi! Chương trình Túi sách.
Bắt đầu từ tuần sau, chúng tôi sẽ triển khai ngày nhận cặp sách cho học sinh. Mọi học sinh đều đủ điều kiện để
nhận một túi hàng tuần! Để giữ cho mọi thứ được an toàn, hãy đảm bảo rằng bạn luôn đeo cặp sách của mình hàng ngày,
rằng bạn cất sách vào túi khi không sử dụng và bạn không thêm sách bổ sung vào túi.
Một số mục cần lưu ý:
• Mỗi sách thông tin CDC hiện tại sẽ được cách ly trong 96 giờ trước khi chúng được kiểm tra,
điều chỉnh nếu cần thiết, làm sạch và gửi lại.
• Nếu bạn làm mất sách, vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể thêm một cuốn sách mới vào túi trước khi cuốn sách ra ngoài
lần nữa. Không có tiền phạt trong thời gian Đào tạo Từ xa nhưng vui lòng cố gắng hết sức để trả lại
sách.
• Nếu bạn có sách thư viện từ năm ngoái, vui lòng mang chúng theo bất cứ lúc nào bạn đến lấy
lên hoặc trả túi sách, sẽ có một thùng được cung cấp để trả lại.
• Nếu bạn không thể đến trong giờ đón / trả khách, vui lòng gửi email cho Gillian theo địa chỉ ggrimm@pps.net và
chúng tôi sẽ tìm ra cách để đưa sách đến tay con bạn!
Lịch trình túi sách:
• Thứ Hai, ngày 21 tháng 9: CHỈ từ mẫu giáo đến lớp 2, Các gia đình có họ AM
• Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9: CHỈ từ mẫu giáo đến lớp 2, Các gia đình có họ NZ
• Thứ Hai, ngày 28 tháng 9: CHỈ TỪ 3-8, Các gia đình có họ SAU
• Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10: CHỈ từ ngày 3 đến ngày 8 từ 3-8, các gia đình có họ NZ
• Tất cả các Thứ Hai tiếp theo: Các gia đình có họ AM
• Tất cả các thứ Sáu sau: Các gia đình có họ NZ
Tất cả các ngày đón sẽ có khung giờ 9:30-12 và 4-6. Vui lòng đến Cửa ra vào Sân chơi Thư viện
để nhận và vui lòng thực hành cách xa xã hội.

Trung tâm Y tế Sinh viên Roosevelt Mở cửa cho Dịch vụ Y tế
Mùa thu này, trong khi các trường đang tham gia vào chương trình Đào tạo Từ xa Toàn diện, Học sinh PPS Roosevelt
Trung tâm Y tế sẽ mở cửa bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 để thăm khám qua điện thoại, video và trực tiếp.
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Thứ Hai-Thứ Năm, 8:45 sáng-4: 45 chiều và Thứ Sáu chỉ dành cho các cuộc hẹn qua điện thoại và video. Gọi 503-9883909 để hẹn.
Bất kỳ thanh thiếu niên K-12 nào của Quận Multnomah đều có thể đến thăm trung tâm và không phải trả thêm chi phí nào. Chúng tôi cũng
có thể kết nối học sinh và gia đình của họ với các nguồn lực cộng đồng để có thực phẩm hoặc trợ giúp về y tế
bảo hiểm.
Trung tâm Y tế Học sinh tại các trường trung học David Douglas & Parkrose cũng mở cửa. Để biết thêm thông tin
truy cập https://multco.us/health/student-health-centers . Giữ kết nối qua Facebook và Instagram .
Liên kết tới các tờ rơi bằng nhiều ngôn ngữ: Tiếng Anh | Español | 中文 | Русский | Soomaali | Tiếng việt

Người lớn MS: Thêm mình làm người quan sát các khóa học Canvas của sinh viên
Người lớn của học sinh trung học cơ sở nên làm theo hướng dẫn này để thêm mình vào
tài khoản Canvas của học sinh. Điều này sẽ cho phép người lớn theo dõi tất cả các khóa học của học sinh một cách dễ dàng,
xem nội dung khóa học, bài tập, phản hồi và điểm trong Canvas.

Story Walk
Sẵn sàng ra ngoài sau khi khói bụi? Sunnyside Story Walk là cách hoàn hảo để kéo dài
chân, đọc một chút và vui chơi! Our Story Walk giới thiệu cuốn sách tuyệt đẹp của Matt de la Pena
Tình yêu và mỗi điểm dừng lại cho thấy một trang mới! Lấy điện thoại thông minh và quét bản đồ với tuyến đường được đề xuất
và đọc theo khi bạn đi hoặc theo các manh mối trên bảng chỉ dẫn để tìm điểm dừng tiếp theo! Bắt đầu tại Sunnyside với
bảng hiệu chào mừng của chúng tôi ở phía trước của Chicken Coop! Hãy nhớ thực hành cách xa xã hội và
ý thức tham gia giao thông! Chúc bạn đọc vui vẻ và hạnh phúc !! Tải xuống bản đồ tại đây.
- Gillian

Nguồn tư vấn
Cố vấn SES Rebecca Johnson và Ashley Bevan muốn chia sẻ những tài nguyên sau. Hãy sử dụng
họ nếu bạn cần hỗ trợ thêm:
• Email của Rebecca: rjohnson10@pps.net
• Email của Ashley: abevan@pps.net
• Trang web tư vấn SES
• Các nguồn lực tập trung vào các trận cháy rừng ảnh hưởng đến Oregon:
• Danh sách tài nguyên cháy rừng của bang Oregon
• Thông tin do @GlowSaepharn tổng hợp và quản lý trên Twitter
• Hiệp hội cố vấn trường học Hoa Kỳ: Thảm họa thiên nhiên và giúp đỡ trẻ em trong khủng hoảng
• Cứu trợ nhà ở do cháy rừng gây ra
• Danh sách các nơi trú ẩn tạm thời
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Đọc và tài nguyên chống phân biệt chủng tộc ( MỚI )
Vanity Fair số tháng 9 , The Great Fire, là một dự án đặc biệt về Breonna Taylor, George Floyd,
phong trào Black Lives Matter và hơn thế nữa. Được chỉnh sửa bởi Ta-Nehisi Coates , các tính năng của vấn đề hoạt động bởi
Kiese Laymon , Jesmyn Ward , Hank Willis Thomas , Angela Davis , Ava DuVernay và hơn thế nữa. Amy
đề xuất toàn bộ vấn đề, đặc biệt là Nghệ thuật Đường phố Minneapolis Trong và Sau các Cuộc biểu tình BLM ,
của nhà thơ Danez Smith .

SES PTSA News ( MỚI )
• Thứ 4, ngày 30 tháng 9, 6: 30-8 giờ tối: Đại hội PTSA
Xin chào đại gia đình SES!
Tuần tới vào Thứ Tư, ngày 30 tháng 9, 6: 30-8 giờ tối, chúng tôi sẽ tổ chức Đại tướng đầu tiên
Đại hội Đoàn viên năm học 2020/21. Tôi xin chào mừng tất cả các bạn đến tham dự
cuộc họp sẽ diễn ra trên Google Meet: https://meet.google.com/qci-jsfv-nxc .
Michelle DePass, Giám đốc Vùng 2 của Ủy ban Giáo dục PPS, sẽ trình bày ngắn gọn và
trả lời các câu hỏi về trái phiếu học đường năm 2020, sẽ rất nhiều thông tin!
Chúng tôi có một số đùi nhỏ khác để che phủ, nhưng chủ yếu là chúng tôi cần những tình nguyện viên mới! Chúng tôi là
phải sáng tạo và linh hoạt với một số người gây quỹ của chúng tôi và yêu những người mới
để trợ giúp! Các vị trí mở được liệt kê trên trang web MỚI của chúng tôi, sesptsa.org , được tạo bởi
tình nguyện viên Leslie Lothamer. Cảm ơn bạn, Leslie!
Tôi mong được gặp bạn vào thứ Tư!
Corby Watkins, Quyền Chủ tịch PTSA

